
 

 

 

 

 
 

2شبكات   
 نظري
 تدریس الدكتور نشوان

عمید كلیة الحاسوب و تكنولوجیا 
 المعلومات

 
عبدالرحمن : كتابة الدورس الطالب 

 XMT عبید 
 

 I.Tتخصص تكنولوجیا المعلومات 
 

 [محاضرات مادة شبكات موسعة]
تدریس الدكتور نشوان ) الجـــــــــــزاء النظري ( جمیع محاضرات مادة شبكات موسعة   

 جــــــــــامعة سباء

 كلیة الحاسوب و تكنولوجیا المعلومات
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  مــــــــراجع المــــــــادة  

  ـ ) : 2شبكــــــات ( مــــراجع لمادة الشبكات الموسعة 
 التعامل مع اعدادات الروترات -1
 منھاج اكادیمیة سیسكو -2
 الكتاب التعلیمي لسیسكو -3
 المنھج المقرر المحاضرات -4

  )))باي موضوع لھ عالقة بالمادة : ھناك بحث في المادة (((

 Devices Connectivity اجھزة الربط الشبكي

  ـ :اجھزة تستخدم لربط الشبكات مع بعضھا البعض سواء الشبكات المحلیة او الموسعة 
1- Hup 
2- Switch 

جھاز یستخدم لربط الشبكات مع بعضھا البعض و ھو یقوم بارسال رسائل الخذ عناوین االجھزة المرتبطھ 
   Mac-Address-Tableبھ كل فتره و یعمل جدول یسمى 

3- Repeater  
  وھي تستخدم لتقویھ االشاره عند حملھا مسافات طویلھ

  كمضخم االشاره ؟  Repeaterھل یعمل : س 
  Repeater  : یقوم بتقویھ االشاره االصلیة فقط اي انھ یقوم باستخالص االشارة من بین
  التشویش
  فانة یقوم بتقویھ االشاره كاملة مع التشویش: اما مضخم االشارة   

4- Modem  
  یقوم بتضمین االشارة الرقمیة بخط التلفون و العكس اي وظیفتة ھي تضمین و فك تضمین االشارة 

  ـ:انواع االرسال 

 )Synchronous(اي ان االشارة التي ترسل او تستقبل تبقى متواصلة ال تنقطع : تزامني  -3
  ایقاف االرسال ثم ترسل مره اخرى اي ان االشارة یمكن ان ترسل ثم یتم: غیر تزامني  -4

  انواع الــمودم ؟ 

1- External 
2- Internal  
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  كیفیة ربط شبكة عن طریق خط الھاتف العادي 

 Lineوصل خط الھاتف بالفتحھ المسمى  Line   - Phoneعلیھا كلمتین   Modemھناك فتحتان في الـ  
منفذ مشابھة لمنفذ الشاشة و ھو یسمى بروتكول و ھو المنفذ الذي سنتعامل معھ لعمل :  RS232منفذ 

  اعدادات الروترات 
و بعد تشغیلھ او تحمیلھ اذا لم یكن محمل بالجھاز مسبقًا یسال عن رقم   Hyper terminalشغل برنامج 

  الھاتف الذي ترید االتصال بھ
  )سرعھ محدده ( ثم تحدد السرعات و غالبًا تكون افتراضیًا 

  
  ؟ Routerتعریف الروتر

  ھي اجھزة الكترونیة وظیفتھا الربط الشبكي و بوجود خوارزمیات معینھ و تقنیات معینة : الروترات 
  ـ:ممیزاتھا 

 االمنیة العالیة  -1
 اختیار و تسییر البیانات الى المسار االنسب -2

ھو عبارة عن جھاز یشبة الحاسوب لوجود بعض القطع المتشابھ معھ كلمعالج و الذواكر اال انھ : تعریف الروتر 
لیس بجھاز كمبیوتر و وظیفتة االساسیة ھي الموائمة بین الشبكات المختلفة بغض النظر عن البروتكول 

  خدم فیھا المست

  ؟Bridgeتعریف الجســـر 

و ھو عبارة عن جھاز یفصل الشبكات عن بعضھا البعض و یستخدم عندما تكون لدینا شكبة كبیره و یكون 
الضعط على جزاء معین من ھذه الشبكة و بعض اجزاء الشبكة لیس ھنالك ضغط علیھا و عندئذ نستخدم الجسر و 

 Ipالشبكة بحیث ال یسمح بمرور البیانات الى ھذه الشبكة اال بعد تحدید وجھة معینة لھا كـــنقوم بتقسیم 
address  الجھاز المرسل لھ البیانات و یقوم الجسر بتكوین جدول للشبكات الموجوده المرتبطھ فیھ لیعرف ھل الـ

IP    الذي یرسل او یستقبل البیانات موجود بالشبكة ام ال  
المرسل لھ البیانات في الشبكة االخرى اما اذا كان في نفس الشبكة ال   IPالبیانات فقط اذا كان و یسمح بمرور 

  یسمح بمرور البیانات
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ISDN : Integrated services digital network 

الشبكة الرقمیة للخدمات المتكاملة وھي شبكة تنقل البیانات رقمیا بین االجھزة و توفر ھذه الشبكة سرعة و خدمة 
  ـ:افضل من خدمة الھاتف العادیة و لكنھا ایضا تعتبر بطیئة نوعًا ما 

و ھي تقنیة تقوم بتوفیر مجموعة من الخدمات في وقت واحد بانشاء عدة  TDMو ھي تستخدم تقنیة تسمى 
  قنوات عبر االسالك 

  ـ :واجھتین   ISDNو تدعم 
1- BRI 
2- PRI 

  و تقوم ھذه الواجھات بالتحكم في سرعة نقل البیانات و عدد القنوات المتوفره خالل االتصال الواحد
BRI 

  ـ:وھي تتكون من قناتین  
B   : و عند جمع القناتین بعملیة تسمى  64قناتین تستخدم لنقل البیانات و سرعتھاBonding   128ینتج لنا  
C   : كیلو بایت في  16تستخدم لحمل معلومات التحكم باالتصال و التاكد من الخلو من االخطاء بسرعة تصل الى

  الثانیة

 Leased lineالخطوط المؤجرة 

  )على مدار الساعة ( ممیزاتھا سریعة جدًا : الخطوط المؤجرة 

  انتھت المحاضرة
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   Access Point 

  الى السویتش و بھذا نستیطع ربط الشبكتین  access pointتكوین سلك كروس من 

  ؟ كیف یمكن الربط بین الشبكة المحلیة و الشبكة الالسلكیة

  :عن طریق 
1- Telnet 
2- Internet Explorer  

 )192.168.0.50(الرقم االفتراضي  IP  Access Pointتاكد من رقم  Access Pointالتابع للـ   Ipو كتابة 
  سیطلب اسم مستخدم و كلمة مرور

  )اذا لم تغیر االعدادات من قبل ( االعدادات االفتراضي 
 admin: اسم المستخدم 
  )قبل التغیر افتراضیا ( ال توجد كلمة مرور اتركھا فارغة   :كلمة المرور 

  ؟ )Access point(لبیانات او حمایتھا و عمل اعدادات لتشفیر ا  Access Pointكیف یمكن الدخول الى 

    Hyper terminalالدخول الى برنامج 
  اكتب اي اسم : سیطلب اسم االتصال 

  اكتب الرقم: سیطلب رقم الھاتف الذي ترید االتصال الیھ 
  اضغط على اتصال

  السرعات تعتبر افتراضیة 

 Modemعملیة تكوین شبكة مؤقتة عبر خطوط الھاتف الثابت باستخدام الـ 

ھي اجھزه الكترونیة وظیفتھا الربط الشبكي بوجود خوارزمیات مختلفة و تقنیات مختلفة وھو عبارة عن 
  )الحتوائھ على قطع تشبھ الحاسوب ( كمبیوتر مصغر 

  

 :الروتر 
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 االمنیة العالیة لھذة االجھزة االلكترونیة -1
 المسافات الغیر محدده لتكوین الشبكات -2
 اخیتار المسار االنسب و االفضل لتسییر البیانات -3

  خوارزمیات خاصة بالروترات ستذكر الحقًاھناك ثالث 

  : اھم ممیزات الروترات ھي 

  الدخول الى الروتر و عمل االعدادات لھ   Hyper terminalیمكن عن طریق برنامج 
  منفذ او مودم  Comبعد تشغیل البرنامج نضع اسم لالتصال و نختار الخیار الثاني 

  9000السرعة التي یتعامل معھا المودم و سیعرض لنا سرعة ارسال البیانات و نستخدم 
  و بعدھا ستظھر لنا واجھة الروتر االســـــــــاسیة 

Router > 

 Consoleاعدادات الروتر مع الحاسب عن طریق منفذ الـ 

  انتھت المحاضرة
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 Processمعالج خاص فیة یقوم بعلیمة المعالجة و مراقبة العملیات  -1
2- Memories  عدة ذواكر 
3- Bus نواقل شقوق التوسعة 

  

  مكونات الروتر

  ھناك ثالث ذاواكر خاصة في الروتر
1- RAM ( Random Access Memory) 

  ذاكره عشوائیة یتم حفظ البیانات فیھا
2- ROM( Read Only Memory) 

  یتم حفظ جزء من نظام تشغیل الخاص بالروتر فیھا
3- NVRAM ( Non volatile Random Access Memory) 

  وھي ذاكره الفالش و ھذه الذاكره لیست موجوده في الحاسوب
   ویتم حفظ البیانات الخاصة باعدادات الروتر و یمكن التغییر فیھا

Memories  

1- Console Ports منفذ التحكم 
ھي المنافذ التي یمكن من خاللھا الدخول الى الروتر و عم اعدادات للروتر مباشره و یتم االتصال عن 

  التسلسلي COMطریق سلك مباشر الى الحاسوب عن طریق منفذ 
2- Aux(Auxiliary)     

   منفذ للتحكم عن بعد
 یتصل بفاكس مودم خارجي 

3- Telnet  
و ھي خدمة و بروتكول في نفس الوقت ووظیفتھا الدخول عن بعد ولكن لیس عبر الفاكس و انما 

  عبر الشبكة
4- Fast Ethernet 

 اسم نظام التشغیل. binویتكون من مقطعین   Flashواحد في الذاكره   Fileنظام التشغیل عبارة عن

Buses ھناك ثالثھ انواع من المنافذ الخارجیة  
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و لن یطلب  Userعند الدخول الى واجھات التعامل مع الروتر الول مره فانھ سیتم الدخول الى واجھة تسمى 
  كلمة سر الننا لم نقم بعمل اعدادت للروتر 

  **الواجھات ** 
1- User Excue Mode 

 <Routerو تسمى واجھة المستخدم و لیس فیھا اي اعدادات شكل المحث فیھا 
  بعض اوامر ھذه الواجھة

Router> Show version 
Router> Show Flash 

2- Privilege Excue Mode 
  و تسمى واجھة االمتیازات و تملك صالحیات مختلفة 

 Router>enableو یمكن الدخول الیھا من الواجھة المستخدم  #Routerشكل المحث في ھذة الواجھة 
 Router# exitاو  Router# disableیمكن الخروج من الواجھة بكتابة 

3- Configuration Terminal Mode 
  و تسمى واجھة االعدادات العامة 

 Router# Configuration Terminalو یمكن الدخول الیھا فقط عن طریق واجھة االمتیازات بكتابة 
 #Router(Config)شكل المحث في ھذه الواجھة 

  لعمل كلمة سر لھذة الواجھةھناك امرین 
Enable Secret  
Enable Password 

یفضل استخدام االمر االول و ذالك النھ عند استخدامنا امر اظھار اعدادات الروتر سیظھر كلمة ولكن 
  فان كلمة السر تشفر  Secretالسر لجمیع الشاشات و عند استخدامنا 

  امر استعراض اعدادات الروتر
Router#show running _config 

4- Router Configuration Interface 
  و تسمى واجھة اعدادات الروتر

5- Interface Configuration Mode 
  و تسمى واجھة اعدادات منافذ الروتر

6- ٍSub Interface Mode  
  

  واجھات الدخول او التعامل مع الروتر
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 :وظیفة االمر 
1- Hostname 
2- Line Console 0 
3- Interface f0  

  

  الواجب

  انتھت المحاضرة
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لالمرشرح  االمر  

Router> enable or Router > en 
فقط نكتب الجزاء ( الى شاشة االمتیازات للدخول 

 <Routerالخاص باالمر بعد محث الروتر
Router# Show History یعطي العملیات التي اجریت على الروتر 
Router# Show clock  امر یعطینا ساعة الروتر 

Router#show Running_Config Or Router# sh run 
یعطي ملخص عن العملیات التي تم تنفیذھا و نحن 

    Routerنعمل على الـ

Router#show startup_Config Or Router# sh start 
یقوم بعرض اعدادات مختلفة للروتر بحیث تكون 

 NVRAMالبیانات محفوظھ بالـ 
Router> Show Flash یعرض ذاكره الفالش  

Router# show interface {type}{num} 
وھو امر ال یعمل اال في واجھة االمتیازات الغرض 

منھ یعرض معلومات مختلفة عن ھذا المنفذ 
  ...البروتكول المستخدم فیھ والخ

Router# Show Ip Interface یعطینا معلومات او ملخص عن كل الواجھات  
Router(Config)# HostName XMT  وھو امر یقوم بتغیر اسم الروتر  

Panel Motd  
وھو امر لكتابة رسالة ترحیبیة عن الدخول او 
الخروج من الروتر و طریقة استخدامھا في 

  محاضرات العملي
Router(Config)#Enable Passowrd 123 اعطاء كلمة سر غیر مشفره لواجھة االمتیازات  

Router(Config)#Enable Secret 1234 اتاعطاء كلمة سر مشفره لواجھة االمتیاز  

Router(config)#service password-encryption   تستخدم لتشفیر كلمة السر و في حالة اننا اردنا
  تشفیر كل البیانات

 قراءة المعلومات عن االجھزة في بدایة التشغیل -1
  یبداء االقالع؟من این : س

  التي یوجد بھا معلومات عن كل االجھزه و القطع ) الثابتھ ( یبداء االقالع من الذاكره المعروفة 
 فحص االجزاء و القطع الداخلیة للروتر المعرفة و اذا كانت سلیمة یتم االقالع -2
3- Register  المسجالت  

  عند بداء تشغیل الرور یمر بثالث مراحل ھي

  ھي ذاكره من ذواكر الروتر و یوجد بھا بیانات عن االجھزة و یوجد فیھا جزء من نظام التشغیل
  البرنامج االولي لنظام التشغیل

Rom 

Rom NVRAM نظام التشغیل RAM Flash 

 Tab مفتاح و الضغط علىمالحظة یكفي كتابة اول ثالثة احرف من كل كلمة او كتابة االحرف االولى : بعض اوامر الروترات 
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  نشــــوان:  الدكتـــــورمدرس المادة  :  النظريمحـــــاضرات 
 )I.T(عبدالرحمن عبید : كتابة الدورس الطالب 

  تعدیل على  اغلب الدروسمنقول من دفتر الطالبة الموجود في التصویر مع : مالحظة 

 

Line   اي اكثر من منفذ( یوجد بھا اكثر من تفرع (  
  و حمایتھا بكلمة سر  Consoleكیفیة الدخول الى الـ 

Router(config)#line console 0 
Router(config-line)#password 123 
Router(config-line)#login 

 Line Console 0االمر 

  انتھت المحاضرة
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  تعدیل على  اغلب الدروسمنقول من دفتر الطالبة الموجود في التصویر مع : مالحظة 

H 

  

حیث یتم حفظ االعدادات الموجوده في الذاكره  NVRAMیتم حفظھا في الذاكره التي ال تنتھي او تختفي في 
RAM  الى الذاكرهNVRAM 

Router#copy running-config start 
  او العكس   FLASHالى   NVRAMیمكن نسخ اي بیانات من الـ

 TFTPالى مكان اخر   Flashیمكن نسخ نظام التشغیل الموجود في الـ

  و احیانًا ال یكون موجود في الروتر و لكن یتم اضافتھ عن طریق شقوق التوسعة( و ھو واحد من المنافذ الروتر : منفذ الروتر 

  كیفھ نسخ و حفظ اعدادات الروتر

TFTP  : اي جھاز بعید عن الروتر و لكن موجود في الشبكة الموسعة و لكن بشرط وجود برنامج في الجھة االخرى و ھوTFTP 

Server 

 Fast Ethernetاعدادات الـ 

 configuration terminalیتم الدخول الى ھذه الواجھھ من واجھة االعدادات العامة 

Router(Config)# interface FastEthernet  0/0 
Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 
Router(config-if)#no shut 

 Serialاعدادات الـ 
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  مستخدم في عملیة االرسال و استقبال االشارات الكھرومغناطیسیة

DTE  : وھو اختصار لـData Terminal Equipment 

وھو المسؤل عن سرعة تبادل البیانات و عن عملیة انشاء االشارات التي تحمل   Master الـوھو الطرف 
  البیانات

DCE  : وھو اختصار لـData circuit Terminal Equipment 

Router(Config)# Interface serial 0 
Router(Config-if)# Ip address 192.168.2.3 255.255.255.0 
Router(Config-if)# clock rate 64000 
Router(Config-if)# no shutdown 

  و تغیر االیبي  Clock rateنقوم بعمل نفس االعدادات لطرف االخر ولكن بدون عمل 
 

  Serialالدخول الى واجھة الـ

Router(config)#line aux 0 
Router(config-line)#password 123 
Router(config-line)#login 

  و عمل كلمة سر لھا   Auxالدخول الى واجھة الـ

  انتھت المحاضرة
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 PCاو   Switchھو امر مفید حیث یبین لنا ھل اتصالي سلیم بالروتر االخر الذي ارغب االتصال بھ او حتى 
  اتصالي سلیم و طریقة استخدامھ 5/5سلیمة اي الناتج ) 5( و اذا حانت جمیع الحزم التي ارسلت 

Router# Ping 192.168.0.1 

 Pingامر 

  عملیة اعدادات الروترات ؟

Router>enable 
Router#configure terminal  
Router(config)#hostname sana 
sana(config)#interface serial 0 
sana(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
sana(config-if)#clock rate 6400 
sana(config-if)#no shutdown 
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  تعدیل على  اغلب الدروسمنقول من دفتر الطالبة الموجود في التصویر مع : مالحظة 

 

 

Class A Class B Class C 

1 – 126 128 – 191  192 - 223 

 IPفئات الـ 

  255مكون من ثالث خانات مكرره من   Cفي الكالس   Subnet Maskلمـــاذا الـ 

  11111111بتات في النظام الثنائي   8ھي عباره عن  255ان 

  فان البایت االول و الثاني و الثالث ھم معرفات الشبكة   Cو في الكالس 

  كیفیة حذف نظام التشغیل

Router# erase flash 
Router# erase NVRAM 

  طریقة عمل نسخة احطیاطیة 

Router# Copy Flash: اسم الملف TFTP: ھنا ایاسم نرید ان یوضع بھ 
Router# Restore TFTP:   اسم الملف Flash 

TFTP   :برنامج یوضح في الجھاز الذي نرید ان نعمل الي النسخة االحطیاطیة  

  طریقة حذف كلمة المرور

  Ctrl + Breakعند تشغیل الروتر نضغط على 
و ھنا سیعطینا معلومات كاملة عن نظام التشغیل و تكون كلمة  Setupفیتوقف عن العمل ثم یدخلنا الى واجھة الـ 

 Registerالسر امامنا مضللھ و لكن ال بند من تغییر الـ 
 2100وحالة الرجستر في الحالة العادیة ھي 

 

  انتھت المحاضرة
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  عند بداء تشغیل الروتر  Break + Ctrlنظغط  
و التي تدل انھ سیبداء التشغیل من ذاكره    2102و التي ھي  Registerاالفتراضیھ للمسجل نحول القیمة 

  عن طریق التغیر في قیمة المسجل ROM Monitorالفالش و نستطیع تغیره للدخول الى الوضع الـ 
Router>Confreg ox2142  
Router>Reset 

Password Recovery 

  یستخدم لمعرفة او لتحدید عدد الروترات بین المصدر و الوجھة 
Router# traceroute 10.0.0.1 

TraceRoute 

  وھذا االمر یستخدم لمعرفة اجھزه سیسكو المرتبطھ مع ھذا الروتر
  لتشغیل ھذا االمر على منفذ واحد فقط 

Router(Config-if)#Cdp Enable 
  لتشغیل على كل المنافذ

Router(config)#cdp run 
Router# show cdp neighbors الستعراض االجھزه    

CDP (CISCO Discovery Protocol) 

  ینقسم التوجیة الى قسمین 
1- Static 
2- Dynamic 

 
  و تعتمد على عده خوارزمیات و مقایسس معینھ Hardwareو لیس  Softwareفي مستوى عملیة التوجیة تتم 

1- RIP 
2- SPFT 
3- NLSP   

  توجیة البیانات
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Router(Config)# IP Route 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.10.1 

 IP Routeالتوجیة بالـ 

  تحدید المسارات لھذه الشبكة ؟: الواجب 

  انتھت المحاضرة
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  و تصبح مسئولیة الروتر  IPتوجیة الروتر بحیث ال یتدخل فیھا مدیر الشبكة بتوزیع ارقام الـ 

 Dynamicالتوجیة الدینامیكي 

1- Vector distance  یعتمد على المسافة عدد الروترات 
2- Liked status 

  كل انواع الروترات تعتمد على ؟

1- Broadcast 
تصل التحدیثات لجمیع موجھات الشبكة حتى التي یعمل علیھا بروتكول مختلف للبروتكول الذي ارسل 

  التحدیثات
2- Multicast 

  فقط للموجھ الذي لدیھ نفس بروتكول التوجیة الذي ارسل التحدیثاتتصل التحدیثات 

  ـ عند ارسال الروتر معلومات جدول توجیھھ:نوعیة االرسال 

1- Bandwidth  یدل على عرض الحزمة و یستخدم في حسابMetric  التي    اقل عرض حزمة للوصالت
  تمتد من المصدر الى الوجھة

2- Delay  : و یدل على التاخیر و یستخدم في حساب الـMetric   مجموع التاخیرات لجمیع الوصالت التي
 تمتد من المصدر الى الوجھة

  ؟ Metricالمقاییس 

  طریقة التوجیة بھذا البروتكول
Router(config)#Router Rip 
Router(Config-Router)# Network 192.168.1.0 

  RIP(Routing Information Protocol)بروتكول 

Router(config)#router ospf 0 
Router(Config-Router)# Network 192.168.1.0 

  OSPF بروتكول 
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ENGRP (External Gateway routing protocol ) 

INGRP (Internal Gateway routing protocol ) 

بحیث یتم  Frameتقنیة اتصال ذات سرعة عالیة و ھي عباره عن تقطیع البیانات الموجھة الى حزم صغیره 
  االرسال بسرعة عالیة

و تصل  ISDNو ھي تعتبر افضل من ) مجازًا ( و ھي تشبھ الى حد كبیر المودم   CSU / DSUو تعتمد على 
و ھي  X25و ھي اسرع النھ خدمة خاصة و محجوزه و ھي بدیلة لخدمة  2Gالى   Frame relayسرعة الـ 

  Analogكانت تعتمد على 
CSU/DSU  ھذه المنفذ و نستطیع و ھي عباره عن الموائمة بین السرعة العالیة و ھناك روترات لیست لدیھا

  ربطھا عن طریق شقوق التوسعھ

  المحاضرةانتھت 

  Frame Relayتقنیة الـ 



 

 

 

 

                                         :كتــــــــــــابة المحاضرات الطالب
 تخصص تكنولوجیا المعلومات: عبدالرحمن محمد صالح عبید 

Email:xmt2ye@yahoo.com 
 XMTاالمبراطور
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